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MATEMATYKA 
rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna: art. 44b ust. 8 Ustawy o systemie oświaty. 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z matematyki wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania 

określone są w Rozdziale 1 ust. 1. i 3. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i dostępne na stronie 

internetowej Szkoły. 

2. Śródroczna i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane w oparciu  o wszystkie oceny bieżące przy czym 
najważniejsze są oceny ze sprawdzianów oraz ich popraw (liczy się poprawa), następnie kolejno: kartkówek, 

odpowiedzi ustnych, aktywności w czasie zajęć i pozostałych form sprawdzania wiedzy. 

3. Sprawdziany są sposobem sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i oceniane są w punktach, które 

przeliczane są na oceny wg następującej skali procentowej (Rozdział 1 ust. 9. Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania): 

  0 – 35%  ocena niedostateczna   (ndst) 

36 – 49%  ocena dopuszczająca   (dop) 
50 – 69%  ocena dostateczna   (dst) 

70 – 86%  ocena dobra   (db) 

87 – 97%  ocena bardzo dobra   (bdb) 

98 - 100%  ocena celująca   (cel) 

4. Sprawdziany są obowiązkowe: 

-jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły 

ustalić z nauczycielem termin jego napisania; jeśli nie napisze sprawdzianu w ciągu 14 dni, to otrzymuje 

ocenę niedostateczną z tego sprawdzianu; 
- w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienia lub 

korzystania przez ucznia w sali z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 

pomocniczych niewymienionych w wymaganiach do sprawdzianu lub zakłócania przez ucznia 

prawidłowego przebiegu sprawdzianu (kartkówki i in.), w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

lub odmowy pisania sprawdzianu - nauczyciel przerywa temu uczniowi sprawdzian (kartkówkę, itd.) 

a uczeń otrzymuje za tę pracę ocenę niedostateczną; 

- w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy przez nauczyciela niesamodzielnego rozwiązania 

zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań 
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, 

to uczeń otrzymuje za tę pracę ocenę niedostateczną; 

-uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie 14 dni od dnia oddania sprawdzianu przez 

nauczyciela (termin uczeń ustala z nauczycielem) - ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika; 

- przy ocenianiu pracy poprawkowej stosowane są takie same wymagania i kryteria co na sprawdzianie. 

5. Sprawdzone i ocenione kartkówki, karty pracy, testy diagnostyczne, prace domowe i inne mają na celu: 

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć z matematyki oraz o postępach w tym zakresie, udzielenie 
uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć, udzielenie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce matematyki, dostarczenie rodzicom i nauczycielom 

informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Kartkówki mogą być niezapowiedziane (brak konieczności odnotowywania w terminarzu w e-dzienniku), 

obejmują materiał maksymalnie z trzech tematów. Kartkówki są obowiązkowe i nie podlegają poprawie. 

7. Nienapisane sprawdziany, kartkówki itd. i nieodrobione zadania domowe są odnotowywane w dzienniku 

elektronicznym symbolem bz. 
8. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna są określone 

w Rozdziale 8 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dostępnym na stronie www Szkoły w zakładce: Szkoła/ 

dokumenty. 

9. Od uczennic i uczniów wymaga się spełniania obowiązków określonych w Rozdziale 1 ust. 2 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz: 

 - przygotowania się do lekcji, do kartkówek, do sprawdzianów i do testów diagnostycznych; 

- prowadzenia starannie zeszytu według wskazań nauczyciela m.in. zapisywanie tematu, daty, numeru 

lekcji, notatki z lekcji, wklejanie otrzymanych materiałów, zapisywanie zadań domowych; 
- posiadania w czasie zajęć: zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń oraz linijki, ekierki, cyrkla, kątomierza. 

10. Nauczyciel może na bieżąco korygować podane zasady, o ile jest to korzystne dla ucznia lub wymagane 

prawem. 

 

02.09.2021 r.……………….    ….09.2021 r.………………      02.09.2021 r. Grzegorz Socha 

data i podpis ucznia  data i podpis rodzica/opiekuna      data i podpis nauczyciela 

INFORMATYKA 

rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna: art. 44b ust. 8 Ustawy o systemie oświaty. 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z informatyki wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania 

określone są w Rozdziale 1 ust. 1. i 3. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i dostępne na stronie 

internetowej Szkoły. 

2. Śródroczna i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane w oparciu  o wszystkie oceny bieżące przy czym 

najważniejsze są oceny ze sprawdzianów oraz ich popraw (liczy się poprawa), następnie kolejno: kartkówek, 

zadań wykonywanych w czasie zajęć, odpowiedzi ustnych i pozostałych form sprawdzania wiedzy. 

3. Sprawdziany są sposobem sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i oceniane są w punktach, które 
przeliczane są na oceny wg następującej skali procentowej (Rozdział 1 ust. 9. Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania): 

  0 – 35%  ocena niedostateczna   (ndst) 

36 – 49%  ocena dopuszczająca   (dop) 

50 – 69%  ocena dostateczna   (dst) 

70 – 86%  ocena dobra   (db) 

87 – 97%  ocena bardzo dobra   (bdb) 

98 - 100%  ocena celująca   (cel) 
4. Sprawdziany są obowiązkowe i mają przede wszystkim formę zadań praktycznych: 

-jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły 

ustalić z nauczycielem termin jego napisania; jeśli nie napisze sprawdzianu w ciągu 14 dni, to otrzymuje 

ocenę niedostateczną z tego sprawdzianu; 

- w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienia lub 

korzystania przez ucznia w sali z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 

pomocniczych niewymienionych w wymaganiach do sprawdzianu lub zakłócania przez ucznia 
prawidłowego przebiegu sprawdzianu (kartkówki i in.), w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

lub odmowy pisania sprawdzianu - nauczyciel przerywa temu uczniowi sprawdzian (kartkówkę, itd.) 

a uczeń otrzymuje za tę pracę ocenę niedostateczną; 

- w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy przez nauczyciela niesamodzielnego rozwiązania 

zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań 

wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, 

to uczeń otrzymuje za tę pracę ocenę niedostateczną; 

-uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie 14 dni od dnia oddania sprawdzianu przez 
nauczyciela (termin uczeń ustala z nauczycielem) - ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika; 

- przy ocenianiu pracy poprawkowej stosowane są takie same wymagania i kryteria co na sprawdzianie. 

5. Sprawdzone i ocenione kartkówki, karty pracy, zadania, prace domowe i inne formy mają na celu: 

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć z informatyki oraz o postępach w tym zakresie, udzielenie 

uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć, udzielenie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce informatyki, dostarczenie rodzicom i nauczycielom 
informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Kartkówki mogą być niezapowiedziane (brak konieczności odnotowywania w terminarzu w e-dzienniku), 

obejmują materiał maksymalnie z trzech tematów. Kartkówki są obowiązkowe i nie podlegają poprawie. 

7. Nienapisane sprawdziany, kartkówki itd. i nieodrobione zadania domowe są odnotowywane w dzienniku 

elektronicznym symbolem bz. 

8. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna są określone 

w Rozdziale 8 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dostępnym na stronie www Szkoły w zakładce: Szkoła/ 

dokumenty. 
9. Od uczennic i uczniów wymaga się spełniania obowiązków określonych w Rozdziale 1 ust. 2 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz: 

 - przygotowania się do lekcji, do kartkówek i do sprawdzianów; 

- prowadzenia starannie zeszytu według wskazań nauczyciela m.in. zapisywanie tematu, daty, numeru 

lekcji, notatki z lekcji, wklejanie otrzymanych materiałów, zapisywanie zadań domowych; 

- posiadania w czasie zajęć: zeszytu przedmiotowego i podręcznika. 

10. Nauczyciel może na bieżąco korygować podane zasady, o ile jest to korzystne dla ucznia lub wymagane 

prawem. 
 

03.09.2021 r.……………….     ….09.2021 r.………………      03.09.2021 r. Grzegorz Socha 

data i podpis ucznia  data i podpis rodzica/opiekuna      data i podpis nauczyciela 
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